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که  همان گونه  نماید.  اتــخــاذ  کارشناسی  مبانی 
دولت آمریکا به دقت اوضاع را برای اعمال تحریم ها 
پایش می کند ما هم باید ستادی در حد باالترین 
تصمیمات  تا  دهیم  تشکیل  قــوه  سه  از  مقامات 
داخلی  سرمایه های  از  بهره گیری  برای  الزم االجــرا 
باشیم.  داشته  تحریمی  شرایط  با  مواجهه  بــرای 
این ستاد مجاز خواهد بود نسبت به وضع مقررات 
مــقــررات  و  قوانین  تمامی  و  نماید  ــدام  اقـ ــزامــی  ال
انطباقی  جــاری  شرایط  با  که  را  کشور  در  موجود 
شرایط  اســت  بدیهی  البته  نماید.  ابطال  نـــدارد، 
در  کــه  می طلبد  مستقل  سیاستی  خــود  عـــادی 
اندیشید،  مستقلی  نحو  به  می توان  آن  خصوص 
کشور عادی نیست و به لحاظ آثار  ولی فعًا شرایط 
به  ما  آتی  سال   5 حداقل  در  است  بعید  تحریم ها 

شرایط عادی و نرمال بازگردیم.
تصویب راهــبــردی: تحقیقات پژوهشکده
»قانونآییندادرسیتجاری«ازجملهمباحثی
کهازچندینسالپیشدرنظامحقوقی است
ازســرمــایــهگــذاران ــایحــمــایــت کــشــوردرراســت
مطرحاست.نظرشمادربارهتصویباینقانون
تجاری اختصاصی دادرســی آیاوجود چیست؟
و ســرمــایــهگــذاران حــقــوق از حمایت بــه کمکی

فعاالناقتصادیمیکند؟
کم تجارت اندیشه ای بسیار مثبت  تشکیل محا
کارآمد است که در سایر کشورها و نظامات حقوقی  و 
حل  ــدودی  ح تا  را  قضایی  مشکات  توانسته  هم 
گروی  کارآمدی آن در  کم تجاری و  نماید. وجود محا
دادگــاه هــای  ایــن  متناسب  تجاری  دادرســـی  آیین 
این  باشد.  راهگشا  بسیار  می تواند  و  اســت  خــاص 
قانون باید با دقت نوشته شود و به گونه ای مناسب 
موجبات سرعت و دقت و قطعیت را در رسیدگی به 

دعاوی تجاری فراهم سازد.
توجه با راهــبــردی: تحقیقات پژوهشکده
بینالمللی شاخصهای در ما کشور اینکه به
وضعیت مــالــکــیــت حــقــوق تضمین ــه ب ــوط مــرب
نظام ایـــــرادات شــمــا نــظــر ــه ب نــــدارد؛ مطلوبی
مالکیت حــقــوق تضمین حـــوزه در مــا حقوقی

سرمایهگذارشاملچهمواردیاست؟
عــوامــل  و  عــلــل  از  نــاشــی  مــشــکــات جــــاری 

که مهم ترین آن ها عبارت اند از: متعددی است 
وجود قوانین و مقررات متعارض و غیرشفاف؛. 1

و . ۲ متعارض  قضایی  و  اداری  رویــه هــای  وجــود 
غیرشفاف؛

خدمات . 3 ارائــه  بــرای  مطلع  بخش های  فقدان 
مشاوره ای به فعاالن و دارندگان حقوق؛

نبود مراجع شبه قضایی دارای صاحیت برای . 4
رسیدگی به اختافات؛

کم متناسب با مشکات؛. 5 فقدان محا
ــاص و ویـــژه بــرای . 6 فــقــدان قــضــات بــا دانـــش خ

تصدی به این امور؛
عدم تناسب آیین دادرسی و اطاله دادرسی در . 7

دعاوی مربوط؛
ــظــام هــای شــفــاف اطـــاع رســـانـــی در . 8 ــدان ن ــق ف

خــصــوص مـــوضـــوع مــالــکــیــت و حــقــوق مــالــی 
مربوط؛

نگاه های دفعی و موردی و اقتضایی و امنیتی . 9
که  به مقوله های سرمایه داری و سرمایه گذاری 
می سازد  فراهم  را  ــراد  اف حقوق  تزلزل  موجب 
شرایط  با  متناسب  مقررات  و  قوانین  وضــع  و 

کشور. جاری 
بخشی ــردی: راهــب تحقیقات پژوهشکده
ناشی ما کشور در سرمایهگذاران مشکالت از
به نــکــردن عمل و مسئولین فعلهای تــرک از
نظام شما نظر به اســت. خــود قانونی وظایف
کشورباهدفبرخوردباترکفعلهای حقوقی
است؟ کــرده عمل موفق حد چه تا مسئولین
چطور مـــورد ایـــن در را قضائیه قـــوه عملکرد

ارزیابیمیکنید؟
در خــصــوص تـــرک فــعــل هــا نــظــام حــقــوقــی - 
در  و  نموده  رفتار  منفعانه  بسیار  کشور  قضایی 
سبب  مسئوالن  تعلل  ــوارد  م از  بسیاری  در  عمل 
در  و  قوانین  اجرای  برای  فرصت ها  رفتن  دست  از 
اســت.  شــده  قوانین  ایــن  در  کــارآمــدی  نــا نتیجه، 
مواردی چون عدم تصویب آیین نامه های اجرایی 
که منتهی به عدم اجرای  قوانین در زمان مناسب 

مع ذلک  اســت.  قسم  همین  از  مــی شــود  قوانین 
متأسفانه  قضایی  و  اداری  بــرخــوردهــای  از  بیش 
اداری مناسب  و  نظارت های سیاسی  ما  کشور  در 
وجــود  اداری  مــقــامــات  ــرای  بـ مسئولیت  نــظــام  و 
وارده  خسارات  جبران  به  مدیران  تکلیف  نــدارد. 
پایش  و  نظارتی  نظام  و  خود  دارایی های  محل  از 
و  بافاصله  مــوارد  ایــن  با  مواجهه  صــورت  در  آنکه 
بدون ماحظات سیاسی و تعارفات اداری مقامات 
مربوطه برکنار شوند، برای تضمین این موارد الزم 
و ضــروری اســت. عملکرد دولــت و قوه قضائیه در 
این موارد قابل دفاع نیست و باید فکری برای آن 
کرد. البته مهم تر از همه عزم جزم بر اجرای قوانین 

و مقررات مربوطه است.
نظام ــردی: ــبـ راهـ تحقیقات پــژوهــشــکــده
حقوق تضییع از جلوگیری هدف با کار حقوق
کــرده وضــع را متفاوتی حمایتی قوانین کــارگــر،
حقوق تضمینکننده قــوانــیــن ایـــن آیـــا اســـت.

سرمایهگذارهستند؟
که  شده  نگاشته  به نوعی  کار  قانون  مقررات 
با نگاهی تک بعدی و آمره فقط حالت دفعی برای 
مشوقی  به هیچ وجه  و  است  داشته  سرمایه گذاری 
در  ما  کشور  نمی شود.  تلقی  سرمایه گذاری  بــرای 
دارد.  قـــرار  ــار  ک حــقــوق  از  دفـــاع  افــراطــی  وضعیت 
کار باید نگاهی تعادلی و تعاملی  درحالی که قانون 
و  مسئولیت  خود  کارفرما  مقابل  در  و  کند  اجــرا  را 
کارفرما  کارگر و  وظایف را عهده دار شود تا از تقابل 
اجتناب شود و این قانون بتواند به نوعی مشوقی 
ــذاری  ــه گ ــای ــیــدی و ســرم ــول ــرای فــعــالــیــت هــای ت ــ ب

محسوب شود نه مانعی برای آن.
پــژوهــشــکــدهتــحــقــیــقــاتراهـــبـــردی:رویــه
با رابطه در را کشور قضایی نظام در قضایی
ارزیابی چطور سرمایهگذاری به مربوط دعاوی
میکنید؟وضعیتمطلوبدراینحوزهچگونه

است؟
نــیــســت.  مــطــلــوبــیــت  دارای  قــضــایــی  ــه  ــ رویـ
تخصصی  موضوعات  در  قضات  تخصص  فقدان 
کنار ابهامات و خألهای فراوان در  سرمایه گذاری در 
کیفیت  قوانین مربوط و صدور آرای متعارض و عدم 
از  اجتناب  بــرای  کشور  عالی  دیــوان  کارآمدی  نا و 
وکای  اطــاعــات  فقدان  و  قضایی  متعارض  آرای 
دادگستری و نبود بخش متناسب پشتیبانی برای 
حوزه  ایــن  در  مشورتی  خدمات  و  اطــاعــات  ــه  ارائ
که متأسفانه رویه  تخصصی همه سبب شده است 

نــاتــوانــی  مسئله  تــابــع  مشکل  ایـــن    
دولت در تعیین نرخ ارز یا ایجاد ثبات در 
بازار ارز است که تاکنون برای آن راه حلی 
قاعده  طبق  و  ــت  اس نــشــده  شناسایی 
ایـــن مــشــکــل هــمــچــنــان ادامـــــه خــواهــد 
بخش  این  در  دولــت  فعال سازی  یافت. 
ــداخـــات دولـــت  ــوط بـــه عـــدم مـ ــن هـــم م
می رسد  نظر  بــه  کــه  اســت  بی ثباتی  در 
در  خود  دولــت  سیاست های  متأسفانه 

بروز این مشکل بی تأثیر نبوده است. 


